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Az idei évben Jászkisér adott otthont a 25. Jász Világtalálko-

zónak. Három napon keresztül színes programok várták az ér-
deklődőket. A rendezvény fő vezérfonala, hogy bemutassák  a 

város múltját, jelenét és jövőjét. Ennek szellemében a pénteki 

nap jelmondata "Tisztelgés a múltnak", a szombatié "Köszönt-

jük a jelent", a vasárnapié pedig "Építjük a jövőt". A jász és a 

kun települések felvonulására, valamint a díszünnepségre 

pünkösd szombatján került sor. Településünket népes delegá-

ciók képviselték a felvonuláson. A települések felvonulását 

követő ünnepség díszvendége a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László volt, aki egyben a rendezvény fővéd-

nöki szerepét is betöltötte. A rendezvény másik díszvendége Karcag, a "Nagykunság fővárosa" volt. A díszünnep-

ségen átadták a Jászságért díjat.  A 

rangos díjat és az elismeréssel járó 
egymillió forintot az idei évben Dr. 

Dobos László, a Jászok Egyesülete 

elnöke adta át Bugyi László „Gu-

riga” jászapáti születésű fotográfus-

nak. 

Beiktatták az új jászkapitányt, Ne-

mes Józsefet. A rendezvényt lovas 

programok, jász települések hagyo-

mányőrző csoportjainak műsora, 

megyei néptánctalálkozó színesí-

tette. Helyet kapott számos kiállítás 

és "bajuszmustra" is a világtalálko-
zón. Az érdeklődők láthattak veterán 

járműveket, de megtekinthették a 

lengyel kézműves vásár termékeit is. 

Esti program keretében a Magna 

Cum Laude, illetve Janicsák Veca, 

valamint a The Biebers zenekar szó-

rakoztatta az érdeklődő közönséget. A három nap során 

horgászverseny, vetélkedő, tuningautók kiállítása, főző-

verseny, kerékpáros teljesítménytúra, kispályás labdarúgó-

torna, a Jászsági Pálinka Lovagrend védnökségével pálin-

kamustra, számos kulturális program, kiállítás is várta a 
Jászkisérre látogatókat. Jövőre Jánoshida ad otthont a já-

szok legnevesebb rendezvényének.  A jászok első világta-

lálkozóját 1995-ben, Jászberényben tartották a jász re-

demptió, azaz a jász önmegváltás 250. évfordulója alkal-

mából. A jász önmegváltás története 1702-ben kezdődött, 

amikor I. Lipót császár eladta a jászok és kunok lakta terü-

leteket a Német Lovagrendnek. Az ott élők azonban ebbe 

a változásba nem nyugodtak bele, és 1745-ben saját pén-

zükön visszavásárolták szabadságukat és régi kiváltságai-

kat. (Bővebben erről Budai Rudolf írásában olvashatnak.) 

 

 

 

 

 

 

Az alattyáni delagáció felvonulása 

Az új jászkapitány, Nemes József beiktatása 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Önkormányzatunk képviselő-testülete 

22/2019.(II.14.) határozatával döntött arról, hogy 

a Jászsági Egészségügyi Társulás tagja lesz és ez-
által részt vesz a „Három generációval az egész-

séges program” pályázatán dr. Farády Zoltán há-

ziorvos összefogásával. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 20116-1/2019/EAT ikt.számú, 
2019. április 8-án kelt döntése alapján sajnos a be-

adott pályázatunk nem kapott támogatást. A társu-

lás további fenntartása az önkormányzati vezetők 
részéről egyeztetést igényel. 

Folyamatban lévő pályázataink:  

A Polgármesteri Hivatal, Idősek Klubja és tűzol-
tószertár energetikai korszerűsítésére vonat-

kozó TOP-os pályázatunk építési beruházásának 

első közbeszerzési eljárása sajnos eredménytele-

nül zárult. Az eredménytelenséget az okozta, hogy 
az igazolható, rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összege nem volt elegendő a szerződés megköté-

séhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot 
tett ajánlattevővel. 

A második közbeszerzési eljárás kezdetét vette. 

Időközben az Idősek Klubját kiköltöztettük rész-

ben az orvosi lakásba (napközbeni ellátás), rész-
ben pedig a szociális bérlakások egyikébe (család-

segítő és gyermekjóléti szolgáltatás, EFOP-1.6.2-

es projekt és a klub adminisztrációja). 
A külterületi útpályázatunk esetében az építési 

beruházás negyedik(!) közbeszerzési eljárása van 

folyamatban. Három esetben zárult eredménytele-
nül az eljárás, részben az előző indok miatt, rész-

ben hiánypótlás nem megfelelő teljesítése miatt. 

A traktor és gréder beszerzésére irányuló eljárá-

sunk eredménnyel zárult, az eszközöket szállító 
céggel az adásvételi szerződés aláírása folyamat-

ban van.  

Turisztikai pályázatunk esetében a vállalkozási 
szerződés aláírása, a munkaterület átadása, a föld-

hivatali kitűzés megtörtént, így a tényleges munka 

kezdetét vette. 
Az egészségügyi épület pályázata fizikailag befe-

jeződött ugyan az elmúlt évben, de a dokumentá-

ció zárása jelenleg folyamatban van, melynek ré-

sze lesz még a kincstár helyszíni ellenőrzése, 
melynek során a projektdosszié tartalmát vizsgál-

ják, valamint a helyszínen vetik össze a kiviteli 

terveket és költségvetést a tényleges megvalósu-
lással. 

Az óvodai projekt lezárult. A  kincstár a helyszíni 

ellenőrzés során a projektdossziéban semmiféle 

hiányosságot nem talált, a kivitelezés során feltárt 
eltéréseket,  hiányosságokat a kivitelező korri-

gálta, pótolta. 

Jászapáti városával konzorciumban megvalósuló 

pályázataink zajlanak (EFOP-1.5.3 és EFOP-
3.9.2). Az iskola, a védőnő és magánszemélyek 

bevonásával foglalkozások, előadások tartása, 

óvodai és települési programok valósulnak meg, 
tematikus kirándulások, eszközbeszerzések… 

stb.) Az EFOP-3.9.2-es projektnek köszönhetően 

a Művelődési Háznak megfelelő hangtechnikai 
berendezést sikerült vásárolnunk.  

A Jánoshidával közös EFOP-3.7.3-as projekt is 

folyamatban van. Szakkörök, előadások és majd 

képzések segítik elő az érintett célcsoport fejlődé-
sét. 

A szegregált élethelyzetben lévők segítésére irá-

nyuló EFOP-1.6.2-es és EFOP-2.4.1-es pályáza-
tunk szintén zajlik. Az előzőben a felzárkóztatás 

az érintett hátrányos helyzetű személyek progra-

mokba történő bevonásával, képzésével valósul 

majd meg, míg az utóbbiban az infrastrukturális 
feltételek biztosítása történik. 

A varroda és a bérlakások területén elhelyezett 

szociális konténerek az érintettek tisztálkodási, 
mosási lehetőségét szolgálják majd felügyelettel 

egészen addig, amíg meg nem épülnek az ún. csil-

lagpontok. Ezek a Rakéta utcában és a Honvéd ut-
cában épülnek fel, míg két új építésű ingatlan a 

Rezeda utcában (amennyiben az Irányító Hatóság 

engedélyezi) épül fel, három bérlakás kerül kiala-

kításra (műhelyből lesz kialakítva) a Petőfi úton 
található önkormányzati tulajdonban lévő ingatla-

non, továbbá közösségi helyiség valósul meg a ko-

rábban bemutatóteremként funkcionáló, Dózsa 
György u. – Petőfi u. sarkán lévő épületből. 

Magyar Falu Program: 

A programon belül önkormányzatunk bölcsőde 
építésére nyújt be pályázatot. Emellett kisebb ösz-

szegű támogatási kérelmet nyújtunk be a József 

Attila u. 15. szám alatti épület nádtetejének cseré-

jére, továbbá az egyházzal közösen a temető kerí-
tésének cseréjére és a helytörténeti gyűjtemény-

nek helyet adó épület tetőcseréjére, a mellette lévő 

épületrészben iroda és vizesblokk kialakítására. 
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ÓVÓDAI HÍREK 

Az idei év elején megrendeztük óvodánkban a ha-

gyománynak mondható Mesemondó versenyün-

ket. Ez a verseny óvoda szintű, amelyre vártuk a 
lelkes és szerepelni vágyó gyermekeket mindhá-

rom csoportból. Sok gyermek élt a lehetőséggel, 

hiszen a kiscsoportból 3 fő, a középső csoportból 
6 fő, míg a nagycsoportból 4 fő készült fel otthon 

szüleivel, megtanulva kedvenc meséjüket, versü-

ket. (Erre az eseményre zsűritagnak az egykori in-
tézmény vezetőjét, a Védőnőt, valamint az iskolai 

magyar szakos tanárnőt kértük fel.) A gyermekek 

nagyon ügyesen szerepeltek, volt, aki humoros 

verset szavalt, míg mások a kedvenc állatmeséjü-
ket adták elő, de olyan gyermek is volt, aki szere-

tett, rímekkel teli verses-meséjét osztotta meg a 

hallgatósággal. A zsűritagok megadott szempont-
sor szerint pontoztak és értékeltek, majd az ered-

ményhirdetésen a legjobbakat díjazták. Minden 

gyermek meglepetésben (színezők, képes mese-

könyv), és jutalom-édességben részesült. Jövőre 
még több gyermek jelentkezését várjuk, hiszen 

nagy élmény a gyermek számára a szereplés, és az, 

hogy megmutathassa tudását. 
Ezt követően közeledett a Húsvét, amit minden 

óvodás nagyon várt. A változatos, és érdekes, óvó 

nénik által szervezett Húsvéti Játszóház, azaz ve-
télkedők, mozgásos játékok, tojáskereső verseny 

stb. mellett, kézműves délelőttöt tartottunk az Idő-

sek Klubja lakóival. Ezzel megvalósult a generá-

ciók találkozása, hiszen ezen a napon az óvodás 
gyermekek együtt tevékenykedtek az idősekkel, és 

közösen tojástartókat készítettek, tojásokat festet-

tek. Jó hangulatban telt a délelőtt, az idősek meg-
mutatták az egyes munkafolyamatokat a gyerme-

keknek, és folyamatos segítség mellett elkészültek 

a húsvéti díszek. Jó volt látni, hogy az óvodás 
gyermekek milyen örömöt, és mosolyt csaltak a 

vendégek arcára. 

A májusi hónapban először az Anyák napi ünnep-

ség megtartására került sor. Ezt az alkalmat hosz-
szas készülődés előzött meg, hiszen mindhárom 

csoport műsorral készült az Édesanyáknak, Nagy-

mamáknak. Szorgalmasan tanulták a szebbnél-
szebb verseket, a szívhez szóló, megható dalokat, 

énekeket. Az ünnepséget a csoportok a délutáni 

órákban tartották, ahol a feldíszített és berendezett 

csoportszoba várta a kedves vendégeket. Miután a 
gyermekek ügyesen szerepeltek, az Édesanyák és 

Nagymamák könnyes szemmel, meghatódva tap-

solták meg a szívhez szóló műsoradókat. A gyer-

mekek szeretetüket és hálájukat kifejezve egyéni-
leg, kézzel készített ajándékokkal lepték meg sze-

retteiket. Az ünnepséget kis vendégeskedés zárta 

minden csoportban, ahol süteményt és üdítőt fo-
gyasztva beszélgettek és töltötték el az időt a gyer-

mekek szüleikkel és a csoportos óvó nénikkel 

együtt. 
Szintén ebben a hónapban a Családi Sportnapot is 

megrendeztük. Ezt a szombati napot együtt töltöt-

tük a családokkal. A délelőtt folyamán vidám, ér-

dekes, és izgalmas mozgásos játékokat szervez-
tünk a családok részére (lufi párbaj, zenére tánco-

lás, labdajátékok stb.), azaz egyensúlyozó-, ügyes-

ségi-, és versenyfeladatokkal tettük színesebbé az 
együtt töltött időt. Célunk volt, hogy egy mozgal-

mas, sportos napon együtt legyenek a családtagok 

egymással, valamint közelebbi kapcsolatot ápolja-

nak a pedagógusokkal. A gyermekek számára arc-
festés, lufi hajtogatás, trambulin, és érdekes játék-

eszközök, és játéklehetőségek voltak biztosítva 

(teke, ugráló labdák, hulahoppkarikák, akadálypá-
lyák stb.), ami lefoglalta őket. A délelőttöt közös 

ebéddel zártuk, majd minden résztvevő család ré-

szére emléklapot és ajándékot osztottunk ki. Nagy 
örömmel töltött el bennünket, hogy idén sok csa-

lád volt jelen ezen a rendezvényen, akik jól érezték 

magukat, és sikerült velük átélni a mozgás, spor-

tolás örömét. 
Év végéhez közeledve, és a jó időre való tekintet-

tel az óvodások kirándulását is megszerveztük. 

Idén a kiscsoportos gyermekek a Jászberényi Ál-
latkertbe látogattak el szüleikkel és az óvó nénik-

kel együtt. Nagy élmény volt számukra, hogy 

olyan állatokkal találkozhattak, amit még eddig 
sokan csak képeken láttak. A középső-, és nagy-

csoport együtt kirándult a pedagógusokkal. Az úti 

cél Kecskemét volt, ahová busszal utaztunk el. 

Először a Szórakaténusz Játékmúzeumba látogat-
tunk el, ahol megnéztük a régmúlt korok játékait, 

eszközeit. A gyermekek rácsodálkoztak egy-egy 

játékra, melyek közül a lányok kedvencei a babák 
voltak, míg a fiúké a különféle formájú kisautók. 

A következő helyszín, ahová ellátogattunk a Kecs-

keméti Vadaspark volt, ami annak ellenére, hogy 

nem volt túl nagy, alkalmas volt arra, hogy megfi-
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gyeljük a különleges madarakat, majmokat, nagy-

testű állatokat. Miután körbejártuk a parkot, vége-
zetül a Csillagvizsgálóba vezetett utunk. Itt a hely-

színen egy előadáson vettünk részt, ami a gyerme-

keket lenyűgözte. Az előadó képzeletben egy űr-
utazásra vitt el bennünket, amihez külön 3D-s 

szemüvegeket is kapott mindenki. Ezen a szem-

üvegen keresztül láthattuk az egyes bolygókat, a 

Napot és a kisebb csillagokat is. A gyermekeknek 
ez tetszett a legjobban, hiszen nemcsak élménnyel, 

de sok hasznos információval és tapasztalattal is 

gazdagodtak. A kirándulások jól sikerültek, tartal-
mas napot töltöttek el a csoportok. 

Az év végét pedig a nagycsoportosok évzáró bal-

lagásával zártuk. Minden évben a középső csopor-
tos gyermekek és szüleik a „felelősek” a hozott vi-

rágokból a Művelődési Ház, és az Óvoda feldíszí-

tése, valamint a ballagók tarisznyájának elkészí-
tése. Május utolsó napján délelőtt a nagycsoport 

énekelve vonulva, és verset mondva elbúcsúzott a 

többi gyermektől. Mindkét csoport készített a bú-
csúzó gyermekeknek „útravaló” ajándékot, me-

lyeket a csoportokban búcsúverseik elszavalása 

után át is adtak. A gyermekek és az óvó nénik sok 

sikert kívántak az iskolához. A délutáni órákban 
kezdődött a nagyok ballagási ünnepsége, ami a 

Művelődési Házban zajlott. A színpadon vidám, 

táncos műsorral zárták az évet, és köszöntek el a 
pedagógusoktól. Minden gyermek ügyesen szere-

pelt, és méltó módon vettek búcsút, és köszönték 

meg az óvodában eltöltött éveket. 
Nagy Fruzsina    

óvodapedagógus 

OVIS Információk: 
 Az óvoda egész nyáron nyitva tart, csak augusztus 1-től augusztus 20-ig rövidebb nyitva tar-

tással: 7.00-13.00 óráig fogadjuk a gyermekeket. 

 A nagycsoportos/iskolát kezdő gyermekeket az óvodából kísérjük át az iskolába, a tanévnyi-
tóra szeptember 2-án. Gyülekezés ünneplőben fél 8-kor az óvodában. 

 A beíratott új kiscsoportosokat augusztus utolsó hetében látogatják meg az óvó nénik, és 

szeptember 2-ától jöhetnek az óvodába.  

 Az új és a régi óvodásainkat egyaránt védőnői és orvosi igazolással várjuk a nyári távollétek 
után. 

Kedves Új Kiscsoportos Szülők! 

Az óvodába lépés ideje sajátos próbatétel mind a 
család, mind a kisgyerek életében. A 3 éves kis-

gyerek, ha szobatiszta, ha tud egyedül enni, és 

képes szavakkal is megértetni magát, akkor óvo-

daérettnek tekinthető. 3 éves korra a szeparációs 
(elszakadási) félelem időszaka is lezajlik, és ez 

megkönnyíti az anyai jelenlét nélkülözését, és le-

rövidíti a beilleszkedés idejét. Biztató jel, ha 
gyermekünk csak rövid időre is, de szívesen el-

marad ismerősökkel, ha örömmel megy el a 

nagyszülőkhöz, ha jól érzi magát a játszóházban, 
a szomszéd vagy rokon gyerekek társaságában. 

De az hogy képes-e a nap jelentős részét a szü-

lőktől távol tölteni, képes-e arra, hogy beillesz-

kedjen egy gyerekközösségbe, és ott ismeretlen 
„idegen nénik” irányításával felszabadultan bol-

doguljon, csak az óvodába járás során, derül ki. 

Tudjuk és megértjük, hogy az elválás, az új kö-
rülményekhez való alkalmazkodás nem csak a 

gyereknek, hanem a szülőnek is nehéz.  Ezt úgy 
könnyítjük meg, hogy évek óta lehetőséget te-

remtünk az anyás beszoktatásra, ezért az első na-

pokban anya is bent van az óvodában, majd a 

gyermek oldódása függvényében egyre keve-
sebb ideig marad ott vele. 
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Mivel segíthetjük kicsinyünk beilleszkedését? 
 Nem árt, ha gyermekünket már előre felkészítjük arra, hogy milyen élmények, milyen „fel-

adatok” várnak rá az oviban. Jó, ha mesélünk saját ovis élményeinkről, ha még esetleg az óvo-

dakezdést megelőzően (augusztus utolsó napjaiban) ellátogatunk az oviba, bemegyünk egy ki-

csit szétnézni, játszani, ismerkedni az óvó nénikkel 
 Reggel ne kapkodjunk, sétálva, beszélgetve vidáman érkezzünk az oviba.  

 Ne akarjunk lopakodva eltűnni, a búcsúzkodás jár, de az ne legyen hosszú, hanem szeretet-

teljes és határozott, még akkor is, ha sír a gyerek. A legrosszabb, ha anya is könnyezik, mert ez 
a kicsiben bizonytalanságot kelt, hiszen anya fél őt itt hagyni.  

 Az első hetekben igyekezzünk korán menni érte. Mondjuk meg, hogy mikor érkezünk, és az 

ígéretünket tartsuk is be. Az óvodás gyerek nem ismeri az órát, időérzéke sem jó, érkezésünket 
kössük valamilyen cselekvéshez. Pl. ebéd után vagy mire felébredsz, én már itt vagyok.  

 Ne kapkodjunk az öltöztetéssel. Hagyjuk óvodás gyerekünket önállóan átöltözni. Ne siettes-

sük, várjunk türelmesen, közben beszélgessünk az óvó nénikkel, a szülőkkel, olvassuk el a ki-

helyezett étlapot és kérdezzük meg, hogy gyermekünk hogy aludt, hogy evett. A nyugodt, a 
türelmes és segítőkész együttlét kicsinyünkre szorongásoldó hatással van, utat enged élmény- 

és panaszáradatának.  

 Hazaérve ne ültessük a televízió elé, vonjuk be a vásárolt áruk kipakolásába, a takarításba, a 
rendrakásba, a vacsorakészítés és a lefekvés előkészületeibe. 

 Minden közösségbe járó kisgyermek számára nagyon fontos az esti meghitt családi együtt-

lét, a vidám, feszültségmentes beszélgetés, játék, a közös étkezés, és az esti mese. Ez garan-
tálja a nyugodt, pihentető alvást, és a másnapi „viszontagságok” elviselését.  

 Figyeljünk arra, hogy a vacsora ne legyen túl későn (ideális idő a du. 6 óra), és ne terhelje 

meg gyomrát nehezen emészthető vagy túl nagy mennyiségű étel-ital fogyasztásával.  

Röviden ennyivel szerettem volna kis segítséget nyújtani az ovira való felkészüléshez.  
A nyáron tovább szépítjük az óvodát, hogy a lehető legjobb körülmények és esztétikus csoportszobák 

várják a kicsiket szeptemberben. 

Mindenkinek balesetmentes, szép, élményekben gazdag nyarat kívánunk!  
Az óvoda dolgozói nevében: Kovácsné Markó Katalin intézményvezető 

„Az Alattyáni óvodás gyermekekért” Alapítványunk 2018.évi elszámolása: 

Józsa Tamástól támogatás 20.000,- Ft 

2018. évi összes kiadás 177.085,- Ft 

Személyszállítás állatkertbe 118.350,- Ft 

Könyvelési díj 9.000,- Ft 

Belépőjegy állatkertbe 46.650,- Ft 

Bank költség 3.085,- Ft 

A gyermekek nevében mindenkinek köszönjük, aki az Alapítványunknak ajánlotta az SZJA 1%-át! 

 ISKOLAI HÍREK 

HORVÁTORSZÁGBAN JÁRTUNK 
Iskolánk tanulói közül húsz fő a Határtalanul program keretében a jászfelsőszentgyörgyi általános iskola 

diákjaival együtt 4 napos horvátországi kiránduláson vett részt május 6-9 között. A program során meg-

ismerkedtünk az ország magyar vonatkozású emlékeivel. Jártunk a Zrínyiek egykori birtokán, majd 
megismertük a fővárost. A kirándulás első éjszakáját a belváros egyik hostelében töltöttünk, majd más-

nap bejártuk a várost, ismerkedve annak magyar vonatkozású épületeivel, értékeivel. A fővárosból a 

tengerpart felé vettük az útirányt, az egykori Osztrák-Magyar Monarchia fontos kikötőjébe indultunk, 
Fiumébe, ahol mélyítettük tudásunkat a horvát-magyar kapcsolatokról, közös történelmünkről. Az Adria 
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partján fekvő Crikvenicában töltöttünk két éjszakát. A tengerpart, a hajózás elvarázsolt mindenkit. Él-

veztük a kirándulás minden pillanatát, rengeteg feledhetetlen élménnyel tértünk haza. Reméljük, jövőre 
Erdélyben is hasonló élményekben lesz részünk!  

Az idei tanév végén önkormányzati támogatásnak köszönhetően több kirándulást tudtunk szervezni. Jú-

nius 17 és 21 kö-
zött ugyancsak 

önkormányzati 

pályázati forrá-

soknak köszön-
hetően zajlik 

majd a Bűnmeg-

előzési és köz-
biztonsági tábor. 

Június 24 és 28 

között sikeres 
pályázatnak kö-

szönhetően is-

mételten Erzsé-

bet tábort szerve-
zünk tanulóink-

nak.   

BÚCSÚZUNK 

Mi, a 8 osztály tanulói bú-

csúzunk az iskolánktól. 
Egy-két kivétellel az osz-

tályból, mindenki ebbe az 

iskolába járt nyolc évig. 
Mindenkinek voltak szo-

morú és boldog napjai 

egyaránt. Végül, mire bele 

kezdenénk a „nagybetűs 
életbe”, összekovácsolód-

tunk. Régen sokat vitáz-

tunk és veszekedtünk, de 
mára ez már megváltozott. 

Több-kevesebb sikerrel 

mindenki megérett. Egy 
kis „család” lett belőlünk. 

Nyolc év kellett ahhoz, 

hogy mindez megtörtén-

jen. Az elmúlt éveket ha-
marosan végleg a hátunk mögött hagyjuk, és egy új életet kezdünk. Itt hagyjuk a tanárokat, a kisebbeket, 

a barátainkat, de az emlékeket magunkkal visszük a szívünkben. Ezeknek az embereknek köszönünk 

mindent, mert miattuk lettünk jobb emberek. 
László Liliána 8. o 

ballagó diák
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A JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ KAPCSÁN 
BUDAI RUDOLF ÍRÁSA 

Június 7-8-9-én ünnepeltük Jászkiséren a 25-ik ju-

bileumi Jász Világtalálkozón a térség, az ország és 

a Kárpát medence jász tudatú lakosságával, az 
összes jász kötődésű, alapítású településével 

együtt a redemptiot.   Noha Alattyán az "Úr meg-

testesülésének 1745-ik esztendejében" nem tarto-

zott közigazgatásilag a Jászkun Hármaskerülethez 
- amely Mária Terézia "kegyelméből és bőkezűsé-

génél fogva" ekkor megalapíttatott - csak az egy-

séges Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye 1876-os 
létrejöttével csatolódott a Jászsághoz, így az ön-

megváltásban, a redemptioban sem vett részt tevő-

legesen. Ennek ellenére mi alattyániak mind test-
ben, mind szívben és lélekben egyértelműen jász-

ságinak, igaz jászmagyarnak valljuk büszkén ma-

gukat. Lássunk néhány, nem igazán közismert ér-

dekességet a redemptioval kapcsolatosan: például 
Mária Teréziáról /és a Habsburgokról általában/ 

mindenki hallott ugyebár. Azért mégis érdekes 

felsorolni azokat a címeket és rangokat amelyek-
kel a magyar királynői  név, rang, tisztség mellett 

Őt megillette, amelyeket minden általa aláírt, ál-

tala kiadott oklevélen  hiánytalanul fel kellett tün-

tetni. Tehát: MÁRIA TERÉZIA ISTEN KE-
GYELMÉBŐL MAGYARORSZÁG apostoli ki-

rálya, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szla-

vónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunor-
szág, Bulgária királynője AUSZTRIA Főhercege 

Felső és Alsó-Szilézia, Milánó, Stájerország, Ka-

rintia, Krajna, Mantova, Párma, Piacenza, Lim-
burg, Luxemburg, Goldern, Wüttemberg hercege, 

Svábország fejedelme, a Szent Római Birodalom 

Burgaui, Morvaországi, Felső-és Alsó Lausitzi 

Őrgrófja, Habsburg, Flandria, Tirol, Ferretum, 
Kyburg, Goricia, Gradiska és Artois Grófja, El-

zász Őrgrófja, Namur Grófja, a Szlavón Őrgróf-

ság, Perdenone, Salins és Mecheln Úrnője, Lot-
haringia és Bar Hercegnéje, Etruria Nagyhercege 

stb... A nagyobb fogadások, udvari ceremóniák és 

fontosabb események alkalmával az udvarmester-
nek illetve az erre a célra felhatalmazott sze-mély-

nek ezeket kötelessége mind felsorolni hiány nél-

kül és a címeknek még nincs vége, de megkímé-

lem  kedves olvasót a többitől... Azt a bizonyos 
"német lovagrendet” így nevezte I. Lipót abban az 

okiratban, melyben megfosztotta régi jogaiktól, és 

jobbágysorba süllyesztette a jászokat, kunokat, 
kiskunokat: " Boldogságos Szűz Máriáról nevezett 

jeruzsálemi vitézlő német rend". Nékik, pontosab-

ban a "Főtisztelendő és Fenséges Ferencz Lajos 

Herceg Úrnak" a rend poroszországi főkormány-

zójának" kegyeskedett "eladni ez a gaz Lipót bizo-

nyos 500 000 "rénes" azaz rajnai aranyforintnyi 
pénzösszegért azt a területet amely "magyaror-

szági örökös megyéinkben ti. Hevesben és Külső 

Szolnokban a Duna és Tisza folyók között és a kö-

rülöttük elfekvő úgynevezett Nagy- és Kiskun-
sági, nemkevésbé a jászok, vagy filiszteusok kerü-

leteit". A rénes, rénusi, rajnai aranyforintot a 18. 

századig a rajnai választófejedelmek bocsátották 
ki és nem kevesebb, mint 958 ezrelék tisztaságú 

aranyat tartalmazott! Ez az összeg, 1745-re 

575900 forintra nőtt, ami nagyságrendileg az ak-
kori Magyarország költségvetésével volt egyenér-

tékű! Óriási összeg!  1731-ben a terület a Pesti In-

validus-ház tulajdonába került, amely az ország 

egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, kór-
háza volt és a kiszolgált hadirokkant katonák szál-

lásaként szolgált. Budapest V. kerületében ma is 

áll. Benne működik a Fővárosi Önkormányzat, a 
Főpolgármesteri Hivatal. A redemptiot igazoló 

okiratot igaz, hogy 1745 május havának hatodik 

napján aláírásával szentesítette Mária Terézia a 

puhatolózás, a megoldások keresése az ősi jogok 
visszaállítására, ennél korábban megindult. A ki-

rálynőhöz és a nádorhoz intézett  ezirányú kérvé-

nyek súlyát növelendő a jász, nagykun és kiskun 
delegációk néminemű ajándékokkal is kedvesked-

tek  nékiek, melyek között  -az arany mellett - pél-

dául nagyszámú teknősbéka, darutoll és kócsagtoll 
is szerepelt. József nádor, Mária Terézia unokája 

a legmagyarabb Habsburg ki mindig jó szívvel vi-

seltetett a magyarok - különösen a jászok iránt -

1845-ben a redemptio 100 éves évfordulóján sze-
mélyesen is ellátogatott Jászberénybe. Tiszteletére 

egy ideiglenes diadalív is épült a berényi kőhídnál, 

a fogadására a város határába vonult ki az ünnep-
lőbe öltözött sokaság, melyet a jászkapitány mel-

lett a nagykun kapitány és a kiskun kapitány veze-

tett. A diadalíven ez a felirat díszelgett: "Üdvöz-
légy köztünk fenséges grófja hazánknak Védő 

szárnyad alá e hon ajánlja magát." A csaknem 600 

ezer aranyforint természetesen összegyűjtése és 

visszafizetése nem ment egyik napról a másikra. A 
kincstár a visszafizetés határidejét 1745. év június 

24. napjában határozta meg, tehát rögtön csele-

kedni kellett. A visszaváltáshoz szükséges kölcsö-
nökért Gróf Almássy János jászkun főkapitány, a 

nádor és gróf Grassalkovich Antal királyi sze-

mélynök a saját vagyonával vállalt garanciát.  
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Segítségükkel sikerült a jászkunoknak 1745. július 
végére visszafizetni pénzt a kincstárnak. A re-

demptio a megváltás maga tehát ezzel megtörtént, 

de a külső kölcsönök visszafizetésének ideje még 
jó két évtizedig elhúzódott. Az ősi jogok vissza-

szerzésén túl, redemptio a sajátságos jászkun tár-

sadalmi rétegeződés létrejötte mellett a jászok, ku-

nok olyan összetartozás, identitástudatát terem-
tette meg, amely egyedülállóan és maradandóan 

szerves része ezen ősi földön élők mindennapjai-
nak. Ennek tiszteletére 2014-ben az Országgyűlés, 

május 6-ik napját a Redemptio történelmi emlék-

napjává nyilvánította és az önmegváltást ünnepli 
immár 25 éve népünk a Jász Világtalálkozók meg-

rendezésével. Tisztelet az Ősöknek!                          

                                 Budai Rudolf, 2019. júniusa 

 

ARNÖ  HÍREI 
Idén 5. alkalommal került megrendezésre a Gyer-

meknapi műsor az Alattyáni Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat által. A község roma és nem roma 
gyermekei együtt játszhattak, élvezhették Jancsi 

bohóc és Varázs Tamás műsorát. A szegregációs 

pályázat csapata ugrálóvárral, elektromos kis au-

tókkal, arc-és hajfestéssel, lufihajtogatással színe-
sítette a programot. Idén is megkoronáztuk Alaty-

tyán legszebb lányait, valamint 4 korcsoportban 

szkander verseny keretén belül mérettették meg 

magukat községünk legerősebb gyerekei. Az édes-

ség és a buli sem maradhatott ki már hagyomá-

nyosnak mondható rendezvényünkről. A jó han-
gulatról idén DJ Kun gondoskodott. A képek ön-

magukért beszélnek: jó hangulat, rengeteg mo-

solygós arc, jó programok, élménydús játékok, 

ami jellemezte a község 2019. évi Gyermeknapját.                      
 

Ráczné Luda Edina 
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AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL…. 
2019. április 1-től új 

telephelyen működik 

az intézményünk, a 
háziorvosi rendelő 

mellett, a Honvéd utca 

6. szám alatt.  Szolgál-

tatásaink változatlanul 
üzemelnek, minden 

igyekezetünkkel a 

már megszokott és el-
várt szakmai munkát, 

programokat és han-

gulatot, igyekszünk 
megteremteni ellátot-

tainknak. A házior-

vosi szolgálati lakást 

saját, kézzel készített 
kis díszeinkkel ottho-

nosabbá, színesebbé tettük. Továbbra is tartjuk a tornafoglalkozásainkat, filmklubunkat, kézműveske-

déseinket. Szerdánként Józsa Rita tart mindenki nagy örömére hímző szakkört, és Széles Margit is kü-
lönféle programokkal szórakoztatja és fejleszti az időseinket. Megünnepeltük Tóbiás Ferencné, Anna-

mária születésnapját. Köszöntöttük Povedák Imrénét és Hetényi Gyulánét Gizella névnapon, Sós Lász-

lónét Piroska napján. Vendégünk volt Kövér István, citerás aki remek nótákkal szórakoztatta időseinket. 

Részt vehettünk Müller Péter csodálatos előadásán a Művelődési Házban, ahol az élet művészetéről 
tanulhattunk. A Jász Világtalálkozón is részt vettünk kis csapatunkkal. Elérhetőségünk megváltozott, 

intézményünket a 0620/928-3080 -as telefonszámon érhetik el, illetve e-mailen az idosek.klubja.alaty-

tyan@gmail.com címen.Továbbra is szeretettel várunk 
mindenkit! Mindenkinek nagyon szép nyarat kívánunk He-

tényi Gyuláné, Gizi néni versével: 

A csoda napja 

Csoda volt és remek! 
Kinyomtatták a versemet! 

Nem nagy dolog, de nekem nagy, 

Mert nem vagyok már fiatal… 

Sok mondanivalóm volt nekem. 

De kibontakozni sajnos nem lehetett. 

Ezt az öregek otthonában egy tanárnőnek: Varga Károlynénak, 

majd a vezetőnek: Nagy Anitának köszönhetem. 

Ők továbbították, elfogadták, 

és az alattyáni újságban kiadták. 

Így lett nagy az örömöm! 

Mindenkinek köszönöm! 

Az alattyáni olvasókat üdvözlöm! 
Itt születtem Alattyánon, 

Az alföldi rónaságon, 

Mint a vándormadár elröpültem, 

De megnyugodni visszatértem! 
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„Aranyalkony” Nyugdíjas Klub mindennapjai. 

Folytattuk megtervezett prog-

ramok beteljesülését. 2019. áp-

rilisában Budapesten jártunk 
kirándulni. A Szépművészeti 

Múzeumban kezdtük a feltöl-

tődést. Megnéztük az Ókori 

Egyiptom, az Európa művé-
szet, és Magyarországi művé-

szet kiállításait. Nagyon tet-

szett, mindenkinek. Megláto-
gattuk a Halászbástyát, Buda-

pest egyik legismertebb mű-

emlékét, amely a budai várban 
található, és a turisták által leg-

látogatottabb hely. Páratlan ki-

látásban volt részünk, megcso-

dálhattuk a gyönyörű buda-
pesti panorámát a ragyogó 

napsütéses időben. Majd elsé-

táltunk a budavári Nagyboldogasszony-templomba, ismertebb nevén a Mátyás templomba. Idegenve-
zető megmutatta a csodaszép templomot belülről. Megtudtuk többek között, hogy itt koronázták meg 

Ferenc Józsefet és Erzsébetet, valamint IV. Károlyt és Zitát, ezért koronázó templomnak is hívják. A 

budai vár ékessége a hófehér, csipkéstornyú, színes Zsolnay cserepekkel fedett Mátyás templom. Végül 
a vár alatti barlangrendszerben 

található Sziklakórházat néztük 

meg. A létesítmény, melyet a 

második világháború alatt és az 
1956-os forradalom idején is 

használtak. Szigorúan titkos 

objektum volt, mely 2008-ban 
nyílt meg a  civil látogatók szá-

mára. Magyarország legna-

gyobb viaszfigura-kiállítása 

mutatja be a kórház történetét, 
a hadiorvoslás fejlődését, 

emellett megtekinthetők a pol-

gárvédelmi eszközei és felsze-
relései. Élményekben gazdag, 

tartalmas szép napunk volt. 

Klubunk készül július 22-én a 
testvérklubok találkozójára, 

melyen Besenyszög, Jászalsó-

szentgyörgy, Jászladány, 

Szászberek, és Alattyán nyugdíjasai fognak találkozni. Megérkezett a nyár, kívánok mindenkinek jó 
nyaralást, kellemes pihenést, a nagyszülőknek jó unokázást!                                                                               

Móczó Vilmosné 
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Alattyán Község Önkor-

mányzata az évek során 

összegyűlt jó állapotú 

használati tárgyakból, 

bútorokból vásárt rendez. 
A vásár időpontja: 

2019. 06. 22. (szombat) 08-

12 óra 

2019. 06. 26 (szerda) 12-16 

óra 

Helyszín: Alattyán, volt 

varroda épülete 

 (Rakéta u. 3.) 

 
 

2019. ÉV II. FÉLÉV SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI IDŐPONTOK 

TELEPÜ-

LÉS 

Hulla-

déktípus 
Július 

Augusz-

tus 

Szept-

ember 
Október 

Novem-

ber 

Decem-

ber 

ALATY-

TYÁN 

Szelek-

tív hul-

ladék 

8 12 9 14 11 9 

Zöldhul-

ladék 
9 13 10 15 12 10 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2019.03.01.-2019.06.02.

 

Születés 

 

- Danyi Brájen Dominik 

- Horvát Dzsesszika Aisa 

- Kállai Szabolcs 

- Szénási Márk Dominik 
 
 

Házasságkötés 
- Rácz Andrea Szabina – Czibak Balázs 
- Mozsár Alexandra Rozália – Farkas Gyula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haláleset 

- Banya Iván 

-Burka Jánosné 

-Laki Pálné 

-Vankó János 
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